
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5)جنائز كتاب ال –شرح: مختصر الخرقي 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلىى للىه وحصىحابه حيمعىين، حمىا 

 بعد:
قىد يسىتبرب السىامن حنىه يعمىد للىى الك ىن عنىد دفىن  "وال يشق الكفن في القبر": - تعالىرحمه هللا-فيقول المؤلف 

ن الميت ويخرق ويشق؛ ألنه في وقت من األوقات اشتهر عند نوع من حنواع السراق الذين ينبشون القبور، ويسرقو 
الج، نعىم قىرر يمىن مىن تىت علىيهم ال رصىة، مىن حيلهىم، لكىن لىيو اىذا اىو العىااألك ان، فإذا خرق وشق الك ىن ف

حال العلم حن سرقة ما في القبر وما في المسيد واألمور المشاعة العامة حنه ال قطن فيها، لكىن لىو رحا اامىام حن 
اىىذه اليريمىىة واىىذه السىىرقات ال ينقطىىن دابراىىا لال بىىالقطن فلىىه ذلىىك، ومىىن حاىىل العلىىم مىىن يىىرا ذلىىك مطلقىىا  حنىىه مىىال 

ن فيه القطن، لكن حتى على القول: لنه ال قطن في مثل اىذا، يعنىي يعمىد للىى محرز، وتبلغ قيمته النصاب، فيكو 
مسىىيد فيسىىرق مىىن محتوياتىىه مىىا اىىو فىىوق النصىىاب، ويقىىول: اىىذا المسىىيد لىىيو بحىىرز، والقبىىر لىىيو بحىىرز، واىىم 

 يقررون حن حرز كل شيء بحسبه.
ال سىيما وحن المسىايد لهىا ح ىالق  الخشبة التي تىرب  بحبىل حىرز ل،بىل، فكيىف ال يكىون المسىيد حىرزا  لمحتوياتىه،

محكمة، وحي حرز حعظم مىن القبىر، فعلىى كىل حىال لذا رحا اامىام حن اىؤالء السىراق ال ينك ىون لال بمثىل اىذا فلىه 
لمشكالت قائمة، فإذا زادت ُشدد فيها، كما يقال في قتل مىدمن الخمىر لذا لىم  احن يقطن؛ ألن الحدود ياءت عالي

 حىىىد فىىىإن ل،مىىىام حن يقتىىىل فىىىي الرابعىىىة حو فىىىي الخامسىىىة علىىىى حىىىدي  معاويىىىة و يىىىره.يرتىىىدع النىىىاو عىىىن الشىىىرب بال
 طالب:.......

 ذا؟ما
 طالب:.......

، ما كانت تبلىق المسىايد، وحمىا افن فكانىت تبلىق لكثىر  مىن م توحة األبواب ألن ؛او كان في السابق ليو بحرز
ويىىد نمىىاذج حقيقىىة يعتصىىر لهىىا القلىىب مىىن  ،يعتىىدي عليهىىا، ويسىىرق منهىىا، ويسىىيء لليهىىا، ويسىىيء للىىى المصىىاحف

األلىىم، ويىىدت النياسىىات علىىى المصىىاحف، وكتبىىت الكتابىىات االحاديىىة فىىي محاريىىب المسىىايد، فمثىىل اىىذا ال بىىد حن 
المصىلحة مىن  مىايتخذ مواقف صارمة تردع مثل اؤالء، فاانسىان قىد يقىرح: وال يشىق الك ىن فىي القبىر كيىف يشىق؟ 

شاع في وقت من األوقات ويىود حنىاو يسىرقون األك ىان، وقىد يويىد مىن اىو حسىوح  يتصور حنه الشق الك ن؟ واو 
، -نسىى ل هللا السىىالمة والعافيىىة-مىىنهم ويىىذكر، لكنىىه لىىم ينتشىىر انتشىىار سىىرقة األك ىىان سىىرقة األعضىىاء سىىرقة العظىىام 

ي ، سىىبحان هللا يعنىىي وصىىل المىىر  فىىن يسىىرق عظىىم ميىىت، حو شىىيء مىىن الميىىتوحي قلىىب يصىىل للىىى اىىذا الحىىد ح
 القلوب للى اذا الحد والقسو ؟!



ألنه م مور بتحسينه فكيف يشق؟ لنما العالج فىي ردع اىؤالء السىراق، ولىيو فىي  "وال يشق الكفن في القبر"قال: 
شىىق األك ىىان، وال فىىي تلويىى  األك ىىان، نعىىم ال يبىىالغ فيهىىا مبالبىىة تيعىىل السىىراق يبىىرون بهىىا، تكىىون متوسىىطة، ومىىن 

 ون على المقابر حراو كما او افن فهذا من مسئولية ولي األمر.ذلك لذا اقتضى األمر حن يك
معىىروأ حن األك ىىان لذا حدرج فيهىىا الميىىت حنىىه يىىرب  مىىن األعلىىى ومىىن األسىى ل ومىىن الوسىى ،  "وتحللا الدقلل "قىىال: 

وتكىىون العقىىد بقىىدر الحايىىة، ثىىم لذا وضىىن فىىي قبىىره تحىىل العقىىد؛ ألنهىىا ال تسىىلم مىىن تضىىييق علىىى الميىىت، وانتهىىت 
 ة الداعية لليها لذا وضن في قبره؛ لئال ينكشف وافن حمن االنكشاأ.الحاي

افير يعني نهىي عىن تيصىيل القبىور، واليىل اىو افيىر، وسىواء  كىان افيىر ويىد فىي  "وال ي خا القبر آجرًا"
 خاريها حو في داخلها يدخل في النهي، ال سيما وحن افير مما تمسه النار.

 ال حي شيء مسته النار.يينب نعم الخشب و  "وال خشبًا"
صىلى  -عليىه الصىال  والسىالم-ألن النبىي  "صل"  ه"ل  القبلر"يعنىي مىن النىاو  "وملن فاتتلا الصلعل ه"يلا"قىال: 

، كراىوا حن يخبىروا النبىي -عليىه الصىال  والسىالم-على القبر الذي دفن من  ير علمه، دفنوه ليال  من  ير علمىه 
عليىىه -تقىىم المسىىيد، كىى نهم تقىىالوا شىى نه، وال حرادوا حن يتعبىىوا النبىىي  عنىىه، الىىذي يقىىم حو -عليىىه الصىىال  والسىىالم-

 بإخباره في الليل، فلما س ل عنه قالوا: مات، ذاب وصلى عليه في القبر، على قبره نعم؟ -الصال  والسالم
 طالب: من فاتتا الصعل ه"يا في المسج  أ ركا قبا أن ي فن؟

 ال مانن من حن يصلى عليه في المقبر .
 إذا  فن ه"  قبره؟ أولب: لكن األول  يص"ي ه"يا قبا ال فن طا
 سيان. 

 طالب: سيان.
عليىىه -، صىىال  الينىىاز  فىىي المقبىىر  مسىىتثنا  عىىن النهىىي عىىن الصىىال  فىىي المقىىابر؛ ألن النبىىي ال فىىرق سىىيان،  نعىىم

 صلى على القبر. -الصال  والسالم
 طالب:.......

ليعرفىه حقاربىه وذووه، ليق ىوا عنىده  بىين النىاو، لنمىا تمييىز يسىير ييىزهوضن عالمىة ال تىدل علىى شىيء مىن البلىو تم
بىر حنىه وضىن عالمىة علىى يىاء فىي الخ -عليىه الصىال  والسىالم-؛ ألن النبىي -لن شىاء هللا-لشىكال  الويدعوا لىه 
 عون، نعم؟ظعثمان بن م

 طالب:.......
 ال الكتابات ما تصلح.

 طالب: األصباغ ها ت"حق بالتجصيص؟
 ما تصلح. حتى األصباغ
 طالب:.......

 ، نعم؟-لن شاء هللا-يماعة على القبر؟ نعم ما فيها لشكال 
 طالب:.......



 ياءت كراايته عن السلف.
 طالب:.......

 .-رحمهم هللا-رخصوا في القصب، وكراوا الخشب اذا ياء عن السلف 
-ويحصىل لىه األيىر  القبلر" "صل"  ه"ل يعني في المسيد حو في المصلى من النىاو  "ومن فاتتا الصعل ه"يا"

 .-لن شاء هللا تعالى
 طالب:.......

 الحنابلة يقولون: شهر، يعني "وال يصلى على القبر بعد شهر" نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ..؟ايعني ب ن كان  ير مسلم ثم حسلم، وكان صبير 
 طالب:.......

 على كل حال قيد ال حصل له.
ن كبللر اامللا  خمقىىال:  يعنىىي التكبيىىرات علىىى الينىىاز  يىىاءت فيهىىا روايىىات، وعمىىل السىىلف مىىن  سللًا كبللر بتكبيللره""وا 

الصحابة والتابعين مت اوت، بعضىهم يقىول: لن مىا ورد فيهىا مىن ثىال  للىى تسىن، ومىنهم مىن يقىول: مىن حربىن للىى 
-زاد عليهىا، النبىي سبن، وعلى كل حال ك ن اايماع واالت اق انعقىد علىى األربىن، كمىا قىال ابىن عبىد البىر، فىال يى

كبىر علىى النياشىي حربعىا ، لكىن لن زيىد علىى ذلىك كمىا فعىل بعى  الصىحابة فىي البىدريين  -عليه الصىال  والسىالم
يعنىىي يتبىىن اامىىام، واىىذا ممىىا يتىىابن فيىىه  "كبللر اامللا  خمسللًا كبللر بتكبيللره"كبىىروا خمسىىا  وسىىتا ، وبعضىىهم كبىىر سىىبعا  

باعية كمىا يقىول بعضىهم: لنىه ال تيىوز المتابعىة، وحنىه يلزمىه حن يكبىر اامام، وليو كمن زاد خامسة في صال  الر 
ويسىلم، حو يقىىف وال يكبىر، ثىىم ينتظىر اامىىام، علىى كىىل حىال اىىذا األمىر فيىىه سىعة؛ ألن الزيىىاد  وارد ، لكىن العلمىىاء 

 ات قوا فيما بعد ذلك على األربن.
ن كبللر اامللا  خمسللًا كبللر بتكبيللره" كبىىر الرابعىىة مىىاذا يقىىول بعىىد التكبيىىر  الرابعىىة؟  يعنىىي لذا كبىىر الخامسىىة، حو "وا 

 .-لن شىىىىىاء هللا-األصىىىىىل فىىىىىي الصىىىىىال  حنهىىىىىا دعىىىىىاء للميىىىىىت، فىىىىىإن اسىىىىىتبله بىىىىىدعاء للميىىىىىت كىىىىىان علىىىىىى األصىىىىىل 
 وْس ؟ حووَس   "وااما  يقو  هن  ص ر الرجا، وهن  وسط المرأل"قال: 

 طالب: وَسط.
ََ حلقة، حو وْسى  المىرح ؛ ألنىه بىين طىرفين، والوسى  نعم لذا كان بين طرفين فهو وْس ، نعم األصل وْس  ال }َوَكلَذلك

ن سىكن المتحىرك تخ ي ىا  فىال 143]) َجَدْ"َناُكْ  ُأمًَّة َوَسًطا{ ( سور  البقر [ يعني خيارا  عدوال ، الوَسى   يىر الوْسى ، واس
 ب و.

قلىىب، واىىو وعىىاء العلىىم علىىى كىىل حىىال اامىىام يعنىىي لمىىام فىىي الصىىال  يقىىوم عنىىد صىىدر الريىىل، قىىالوا: ألنىىه محىىل ال
والدين واايمان، وياء ما يدل على حنه يقوم عند رحسه، قالوا: ال ىرق سىهل، يعنىي لذا وقىف ريىل عنىد رحسىه وريىل 

ال فاألصل حن المنصول عليه عند رحو الريل.  عند صدره حقق األمرين، واس



ر من  يره، وياء ما يدل على ذلك، قالوا: ألن األمام يستراا عمن خل ه، ووسطها حولى بالست "وهن  وسط المرأل"
لكىىن لىىو ايتمىىن ريىىال ونسىىاء تيعىىل رؤوو الريىىال بىىإزاء وسىى  النسىىاء ليتحقىىق ل،مىىام حنىىه صىىلى عنىىد رحو الريىىل 

ن حشىعر -لن شىاء هللا-نن ال مىاما يمنىن؟  يويدووس  النساء، لكن يلزم عليه حن تتقدم المرح  على الريل، ال  ، واس
يلىي اامىام الريىل، ثىم النسىاء حو الصىبيان؟ ثىم النسىاء، التقىدم يشىعر بالتقىديم، يعنىي لىو التقدم بالتقىديم، افن الىذي 

 -عليىىه الصىىال  والسىىالم-وقبىىر حبىىي بكىىر وقبىىر عمىىر ويىىدنا حن الرسىىول  -عليىىه الصىىال  والسىىالم-رحينىىا للىىى قبىىره 
وسى  حبىي بكىر، اكىذا  ، ورحو عمىر بىإزاء-عليه الصىال  والسىالم-متقدم عليهم، يعني رحو حبي بكر بإزاء وسطه 

صوروا فىي تىاريخ المدينىة، فهىل نقىول: لن التقىدم للىى يهىة اليمىين مشىعر بالتقىديم فىال تقىدم المىرح  علىى الريىل فىي 
مثل اذا؟ حو نقول: لن اذا يحقق المشروع في موقف اامام من الريىل والمىرح  مىن  يىر نظىر للىى مىا عىداه؟ افن 

 ال؟ حوصىىىىىىىىارت المىىىىىىىىرح  متقدمىىىىىىىىة للىىىىىىىىى يهىىىىىىىىة اليمىىىىىىىىين صىىىىىىىىح  لذا وضىىىىىىىىعنا وسىىىىىىىى  المىىىىىىىىرح  بىىىىىىىىإزاء رحو الريىىىىىىىىل
 طالب:.......

 ؟كيف، نعم
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 ما يلزم حن تكون عائشة مستوعبة البرفة من حولها للى لخراا، لنما اذا او محل النوم، محل السرير، نعم؟ نعم
 طالب:.......

 ال  ال يؤثر في التقدم، نعم؟يعني تقديم لحظة حو مد  يسير ، مد  مقدار الص
 طالب:.......

وصىاحبيه، اىذا نىوع مىن التقىديم، ولعىل مثىل اىذا يكىون  -عليىه الصىال  والسىالم-لكن مثىل مىا صىورنا قبىور النبىي 
 .-لن شاء هللا تعالى-يضر  العنه  اومع و  ايسير 

الصىال  علىى القبىر شىهر، لمىاذا؟ نعىم حكثىر مىا ويىد، يعنىي حقصىى مىا ويىد فىي "وال يص"  ه"  القبر بدل  شل"ر" 
وحن لكن ال وقىوع مثىل اىذا يلىزم منىه حن يكىون مقصىودا ، حو يمكىن حن يقىن ات اقىا  فىال يمنىن مىا زاد عليىه؟ ال سىيما 

كىالمودع لهىم، فميىرد مىا يىتم العلىم بىه، حو  صىلى علىى شىهداء ححىد بعىد ثمىان سىنين-عليه الصال  والسالم-النبي 
د حمىىد، بعضىهم يقىول: حكثىىر مىن شىىهر يكىون الميىىت قىد تبيىىر، فلىيو علىىى قىدوم البائىب ممىىن لىه عليىىه حىق ولىىو بعى

 ايئتىىىىىىىه وال علىىىىىىىى طبيعتىىىىىىىه، ومىىىىىىىنهم مىىىىىىىن يحىىىىىىىد الصىىىىىىىال  علىىىىىىىى القبىىىىىىىر بإمكىىىىىىىان ويىىىىىىىود المقبىىىىىىىور مىىىىىىىن عدمىىىىىىىه.
كونه حقصى ما ورد ال يعني حنه حكثر الممكن، بل قد يكىون مىا ورد  ال ال يدل دليل على التحديد؛ ألنعلى كل ح
 حمر ات اقي.

 ب:.......طال
 .-لن شاء هللا-الصال  على الشهيد ت تي 

ن تشاح الورثة في الكفن"قال:  بعضهم قىال: اىذا حبونىا نشىتري لىه ح لىى األك ىان، وبعضىهم قىال: ال داعىي حن  "وا 
ُيشىىترا بىىثمن مرت ىىن، والمسىى لة يسىىير  وت كلىىه الىىدود للمهلىىة والصىىديد، تشىىاحوا؛ ألن النىىاو يختل ىىون فىىي مثىىل اىىذه 



عىى  النىىاو تيىىود ن سىىه ولىىو حتىىى علىىى يميىىن التركىىة، وبعىى  النىىاو ال تيىىود ن سىىه بشىىيء، ولىىو كانىىت األمىىور، ب
 التركة ال تت ثر بمثل اذا.

ن تشللاح الورثللة فللي الكفللن"المؤلىىف يقىىول:  يعنىىي بعضىىهم قىىال: نشىىتري حعلىىى مىىا يويىىد فىىي السىىوق، وبعضىىهم  "وا 
ة دراىىم رخىىيل، والثىىاني يقىىول: بخمسىىة درااىىم يقىىول: نشىىتري حدنىىى مىىا يويىىد فىىي السىىوق، بعضىىهم يقىىول: ك ىىن بمائىى

  الي.
ن تشاح الورثة في الكفن جدا بثعثين  رهمًا، فلنن كلان موسلرًا فبخمسلين"قال المؤلف:  مقصىود المؤلىف حن  "وا 

متوسىى ، حن يكىىون الك ىىن متوسىىطا  بىىين حعلىىى مىىا يويىىد وبىىين حدنىىى مىىا يويىىد، وينظىىر مىىن ذلىىك للىىى عسىىر الييعىىل 
ال قىد تكىون الثالثىثمى ادرامى ون ي وقته الثالثيت ويسره، ولعله فالم ال يىدركها الموسىر مىن  ادرامى ون ن للمتوسى ، واس

النىاو، وقىىد تكىىون فىىي وقىىت ال يقبلهىىا ال قيىىر لذا دفعىىت لليىىه، فاألوقىىات تت ىىاوت، يعنىىي مثىىل مىىا حدركنىىاه قبىىل ثالثىىين 
بىثمن، فاألزمىان  وليسىتأللىوأ حيىر  سنة حو حربعين سنة لييار البيت مائة ريال، وافن؟ تصل ححيانا  للىى مئىات ا

 ال شك حنها تت اوت رخصا  و الء ، حسب يسر المال وعسر المال.
اىىذا اىىو المتوسىى  فىىي وقتىىه، ومىىراده درامىىا    ثالثىىين حو خمسىىين -رحمىىه هللا-ولعىىل اىىذا المبلىىغ الىىذي ذكىىره المؤلىىف 

 المتوس ، يعني يتوس  في األمور كلها.
من مال الميت، الك ن ومؤونة التيهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، واذا  والك ن يؤخذ من رحو مال التركة،

 ون وتركتىه ثالثى ادرامى ون يميىن التركىة، يعنىي المتوسى  ثالثىاو الحق األول، يقدم على  يره، يعني لىو حتىى علىى 
ن مىدينا  بثالثىين ؟ نعىم ولىو كىاا؟ خالل انتهت التركة، واىو مقىدم علىى  يىره، ولىو كىان مىدين بثالثىين درامىادرام
 ؛ ألن اذا او الحق األول من الحقوق المتعلقة بالتركة.ادرام

الحق الثاني او الديون المتعلقة بعين التركة التي فيهىا راىن، والحىق الثالى : الىدين المرسىل، الىذي ال يتعلىق بعىين 
}مكن َبْد ك وصايا على الىديون التركة وبدون ران، والرابن: الوصايا، والخامو: اار ، من حن افيات كلها قدمت ال

} لليَن بكَ"للا َأْو َ ْيللن  ليَّة  ُيوصك {( سىىور  النسىىاء[ 12]) َوصك لليَّة  ُتوُصللوَن بكَ"للا َأْو َ ْيللن  للن َبْدل ك َوصك  ( سىىور  النسىىاء[12]) }م ك
} يَّة  ُيوَص  بكَ"آ َأْو َ ْين  َغْيَر ُمَضلآر   العلىم يقىدمون الىديون ( سىور  النسىاء[ مىا معنىى اىذا؟ حاىل 12]) }مكن َبْد ك َوصك

 على الوصايا وفي النصول تقدم الوصايا على الديون؟
 طالب:.......

 حنا حقول: لماذا قدم الدين على الوصية؟
 طالب: ق مت الوصية ه"  ال ين يا شيخ.

 لكن ال للموصي حن يوصي وعليه دين؟ ااه؟
 طالب:.......

، لكىن لمىاذا قىدموا الىدين علىى الوصىية والوصىية مقدمىة ال، ليست في حكهما الوصية بعد الدين، واذا محىل ات ىاق
 في النل؟ نعم؟
 طالب:.......

 نعم؟



 طالب:.......
ليه، لكن المس لة م ترضة فيمن عليىه ديىن وحراد حن يوصىي، يعنىي تقىديم الوصىية فىي النصىول؛ ألنهىا بصىدد حن 

صىية قىد تضىين، واىذا حاصىل فيىاء تضاع، مثل ما حشار بع  ااخوان حن الدين له من يطلبه ويطالب بىه، والو 
االاتمام بهىا فىي النصىول، وال شىك حن الىدين تعلىق بذمىة الميىت، ولىيو لىه خيىر  فىي تركىه حو الوفىاء بىه بخىالأ 
ن كانىىىت الوصىىىايا وايبىىىة فحكمهىىىا حكىىىم  الوصىىىية اىىىو مخيىىىر حن يوصىىىي حو ال يوصىىىي، فىىىي الوصىىىايا المسىىىتحبة، واس
 الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين.

والمىراد بىذلك حنىه لذا ن خىت فيىه الىرو ، لذا تىم الطىور  ر غسا وص"ي ه"يا""والسقط إذا ول  ألكثر من أربدة أش"
الثالىى ، لذا ن خىىت فيىىه الىىرو  ثبتىىت ححكامىىه، وقبىىل ن ىىخ الىىرو  ال حكىىم لىىه، والتصىىوير والتخليىىق تثبىىت بىىه األحكىىام 

 الرو . المتعلقة باألم، األحكام المتعلقة باألم تثبت بالتخليق، واألحكام المتعلقة بالينين تثبت بن خ
 طالب:.......

 االستهالل ل،ر ، يعني اذه المس لة السق  لذا خرج ميتا .
ألنه ثبتت ححكامه؛ ألن اناك ححكام متعلقىة بالحمىل، "والسقط إذا ول  ألكثر من أربدة أش"ر غسا وص"ي ه"يا" 

 حوودفنىه، فإسىقاطه يىائز منها: لسقاطه، ومنها للىزام األم بالن ىاو، ومنهىا مىا يتعلىق بىه مىن تك ينىه والصىال  عليىه 
  ير يائز؟

 طالب:.......
بىىىل يتعىىىين حن يشىىىدد فىىىي اىىىذا األمىىىر، ولىىىو كىىىان قبىىىل  لوا: ييىىىوز بىىىدواء مبىىىا ، لكىىىن ينببىىىييعنىىىي قبىىىل األربعىىىين قىىىا

نا  يحسبون  األربعين؛ ألن التساال في لسقاطه يسهل ال احشة، وحكثر اؤالء الذين يزاولون ال واحش من ذكور واس
ال  اميسىىر  االحسىىاب للحمىىل، فىىإذا كىىان لسىىقاطه حمىىر  سىىهل األمىىر عنىىده، فىىإذا ويىىد مثىىل اىىذا فييىىب حن يشىىدد فيىىه، واس

العلىم يقولىىون: ييىىوز للقىاء النط ىىة قبىىل األربعىين بىىدواء مبىىا ، ومىنهم مىىن يسترسىىل فىي ذلىىك حتىىى فاألصىل حن حاىىل 
 تن خ فيه الرو ، لكنه قول مهيور.

ن للل  يتبللين ذكللر هللو أ  أنثلل " تبىىين فيىىه خلىىق  "والسللقط إذا وللل  ألكثللر مللن أربدللة أشلل"ر غسللا وصلل"ي ه"يللا، وا 
حنثىىى؟ "سىىمي اسىىما  يصىىلح للىىذكر واألنثىىى" ابىىة هللا،  حو اانسىىان، ون خىىت فيىىه الىىرو ، لكىىن مىىا يعىىرأ اىىل اىىو ذكىىر

عطية هللا، منة هللا، يعني يصلح للذكر واألنثى، اناك حسىماء مشىتركة سىمي بهىا الىذكور وسىمي بهىا اانىا  مثىل: 
 يويرية، حسماء، ااه؟

 طالب:.......
سىمن -ذكراىا اليىاح -قىد سىمن المشىترك، و واند وطلحة، قال من الروا : يويرية بن حسماء، اسمه واسم حبيىه مىن 

من يلعن طلحة صبا  مساء، فقيل لىه: اىل تعىرأ طلحىة اىذا الىذي تلعنىه؟ اىو يسىمن مىن قومىه ومىن فئتىه فقىال: 
نعىىم حلىىيو اىىو زويىىة الزبيىىر؟! يىىدل علىىى حن اىىؤالء العامىىة الىىذين يتىىابعون رؤوسىىهم رؤوو الضىىالل والزندقىىة كثيىىر 

لتقليد، وطلحة بن عبيد هللا ححد العشر  المبشىرين، واىو عنىدام يسىتحق منهم ال يعرأ عن دينه شيئا ، لنما ورثوه با
 ، نعم؟-نس ل هللا العافية-مثل اذا وحكثر 
 طالب:.......



 يدعى يوم القيامة فالن بن فالن، وياء األمر بها، لكن فيه ضعف.سالتسمية او 
ن  هت الضلرورل إلل  أن يغسلا الرجلا زوجتلا فلقال:  افن بىدون تىردد تبسىل  ع بلس"""وتغسا المرأل زوج"ا، وا 

ن  هت الضرورل إل  أن يغسا الرجا زوجتلا فلع بلس""المرح  زويها، وحما بالنسبة للى العكىو  مىا ال ىرق بىين  "وا 
 المس لتين؟ نعم؟
 طالب:.......

لكن ال رق بينهم، كيف ين سخ مىن يهىة دون حخىرا؟ تبسىل المىرح  زويهىا، وصىلته بهىا حليسىت زويتىه فىي افخىر ؟ 
 ها في العد ، اي لذا مات فهىي فىي العىد ، وال تتىزوج بينمىا لىو ماتىت اىي لىه حن يتىزوج حختهىا فىي الحىال، اىاه؟ألن

 طالب:.......
 يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال ام يمشون على البالب.

ن  هت الضرورل إلل  أن يغسلا الرجلا زوجتلا فلع بلس""قال:  سىلته زويتىه حبىو بكىر   "وتغسا المرأل زوج"ا، وا 
لال  -عليىىىه الصىىىال  والسىىىالم-حسىىىماء بنىىىت عمىىىيو، وقىىىالوا: لىىىو اسىىىتقدمنا مىىىن حمرنىىىا مىىىا اسىىىت خرنا مىىىا  سىىىل النبىىىي 

 سىل فاطمىة، فىال مىانن مىن حن يبسىل الريىل زويتىه وتبسىل المىرح  زويهىا، ومىا  -رضي هللا عنه-حزوايه، وعلي 
حو عمتهىىىا لذا ماتىىىت، الىىىذي ييعىىىل الت ريىىىق عنىىىد  يقىىىال مىىىن االنقطىىىاع، ومىىىا يترتىىىب عليىىىه مىىىن يىىىواز النكىىىا  ب ختهىىىا

 بعضهم بين الزوج والزوية ال حثر له في الحقيقة، فهي زويته في افخر ، نعم؟
 طالب:.......

ال فاألصىل حنىه مىن الطىرفين يىائز بىال لشىكال، ولىو  لو مِت  سلتك، على كل حال اذا الت ريق مىن اىذا البىاب، واس
ويتىىه، و سىىل الزويىىة زويهىىا لكىىان لىىه ويىىه؛ ألنىىه محىىل اطىىالع علىىى حخىىل قيىىل: لن حولىىى النىىاو ببسىىل الىىزوج ز 

الخوال فيها والعكو مما ال يطلن عليه  ير الزوج وال الزوية، يعني لذا كانت المرح  تبسل المرح  بحائىل بالنسىبة 
والعكىو، المىرح   للعور ، والريل يبسل الريل بحائل بالنسبة للعور  بعد تبطية السوء ، فإن الزوج قد رحا من المىرح 

، فهىذا يىدل علىى حن الىزوج حولىى النىاو ببسىل زويتىه، والزويىة حولىى اقد رحت من زويها ما ييعل مثل اذا مرت ع
 الناو ببسل زويها.

 طالب:.......
 يعني قد يخشى عليها من اليزع؟

 طالب:.......
 اليزع، يعني يخشى عليها من اليزع؟

 طالب: أليست المرأل تغسا...؟
 .-لن شاء هللا-الذي ما ترددوا فيه، وال فيه لشكال، ال لشكال في اذا لكن اذا 

 طالب: أو ليست المرأل تغسا المرأل يا شيخ؟
 تبسل المرح ، نعم فاليزع منتٍف انا، ومن عرفت باليزع تمنن، حتى من  سل النساء تمنن، نعم؟

 طالب:.......



لزويية، لكن الزوية لذا مىات زويهىا فهىي تعتىد واىي فىي يقولون: لنه ييوز حن يتزوج حختها في الحال فانقطعت ا
 حكم الزوية في اذه الحال، نعم؟

 طالب:.......
على كل حال سببه ما ذكرنا، والخالأ بين حال العلم معىروأ، ولىذا قيىدوا  سىل الريىل لزويتىه بالضىرور  بحيى  

ال شىك حن األثىر والنظىر دليىل علىى ال يويد نساء يبسل زويته، والخىالأ فىي المسى لة قىوي بىين حاىل العلىم، لكىن 
 يواز  سل الزويين ححداما افخر، نعم؟

 طالب:.......
 حين يوضن؟

 طالب:.......
 ين يوضن؟حيتبين؟ لكنه بقدر ريلي اامام،  لم

ربى  الصىال   "ل  يغسا ول  يصا ه"يا"موضن المعركة، في مكان المعركىة  "والش"ي  إذا مات في موضدا"قال: 
البقىاء، وال بالحيىا  المسىتقر  مىن عىدمها، وال باألكىل والشىرب و ان، ما رب  اذه األحكىام بطىول المىد  والتبسيل بالمك

من عدمه؛ ألنه قد يير  يرحا  مميتا  قاتال  فينقل عن مكانه للى المستش ى فيمىوت فىورا ، علىى كالمىه يبسىل، ولىو 
حو يىومين وحكىل  ابسىيل اىذا الىذي يلىو يومىحو يىومين علىى كالمىه ال يبسىل، حيهمىا حولىى بالت ابقي في مكانىه يومى

وشرب؟ حو الذي مات بعىد دقىائق ونقىل عىن مكانىه؟ اىو يعىل المكىان قرينىة علىى قىرب المىوت، ك نىه يريىد المكىان 
ال فاألصىل طىول المكى  بعىد اىذا  قرينة على قرب الموت، وحنه لو انتقىل عىن اىذا المكىان حنىه عىاش وبقىي مىد ، واس

فإنىه حينئىٍذ ال يكىون  -اسىتقرار الحيىا -الحيا  فيه، فإذا ويد ما يدل علىى االسىتقرار الير ، وما يدل على استقرار 
 شهيد معركة، نعم؟

 طالب:.......
الشىىهاد ، لكىىن بالنسىىبة  -لن شىىاء هللا-مىىا يحىىرم  -يىىل وعىىال-بشىىهيد، اىىو شىىهيد عنىىد هللا  لىىيوحكىىل وشىىرب اىىذا 

 لألحكام لذا حكل بعد ذلك فاألكل عالمة استقرار الحيا .
ألنه على مىا يىاء فىي الخبىر الصىحيح  "والش"ي  إذا مات في موضدا ل  يغسا ول  يصا ه"يا، و فن في ثيابا"

والتبسىىيل يقضىىي علىىى اىىذه ))مىىا مىىن مكلىىوم يكلىىم فىىي سىىبيل هللا لال يىىاء واللىىون لىىون الىىدم، والىىريح ريىىح المسىىك(( 
لعبىاد  التىي اىي ذرو  سىنام ااسىالم، ومىا الخصيصة، وتبيير الثياب حيضا  ويوايه بهذا األثر الطيىب بسىبب اىذه ا

 ذلت األمة وما امتهنت وسل  عليها ححقر الناو لال بسبب ترك اليهاد، وهللا المستعان.
ن كلان ه"يلا شليا ملن الج"لو  أو السلعح نحلي هنلا" يعنىي  يىر الثيىاب ينحىى عنىه؛ ألنىه  "و فن فلي ثيابلا، وا 

 واو حيضا  مال يست يد منه الوار . يستر بثيابه، وما عدا ذلك قدر زائد على الحاية،
 

ن حمللا وبللا رمللق غسللا وصلل"ي ه"يللا" كمىىا حصىىل لسىىعد حصىىيب فىىي حكحلىىه، وُحمىىل، ووضىىعت لىىه خيمىىة فىىي  "وا 
من قرب، ثم بعد ذلك نك  يرحه خرج منه الدم، حصيب بهىذا النزيىف -عليه الصال  والسالم-وره النبي المسيد ليز 

 فمات، ُ سل وصلي عليه.



 طالب:.......
 م.نع

 طالب:.......
 في العناية.

 طالب:.......
 خارج؟ حوب ر  المعركة 
 طالب: ال نق"وه.

المؤلىىىف حىىىدد  "فلللي موضلللدا"نقلىىىوه للىىىى المستشىىى ى، علىىىى كىىىالم المؤلىىىف مىىىا يبسىىىل وال يصىىىلى عليىىىه؛ ألنىىىه قىىىال: 
 حيىىا حيىىا  الموضىىن، اىىم يقولىىون: شىىهيد المعركىىة يعنىىي فىىي مكانهىىا، علىىى كىىل حىىال لذا حصىىيب ببيبوبىىة وال حكىىل وال

 مستقر  فإنه له حكم الشهاد ، نعم؟
 طالب:.......

وروحىىه فىىي بدنىىه، ولىىو كىىان فىىي  اال الرمىىق الشىىيء اليسىىير، حدنىىى مىىا يطلىىق عليىىه مىىن الحيىىا ، ولىىذا لىىو يلىىو شىىهر 
  يبوبة، نعم؟
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 .ئاشيحذكر وهللا، ما حذكر  ال
 طالب:.......

 تبح ، يبح  وضعها.
ن حمللا وبللا رمللق غسللا وصلل"ي ه"يللا" يعنىىي لذا كىىان بىىه حيىىا  مسىىتقر  ولىىو كانىىت يسىىير  فإنىىه ال يسىىمى شىىهيد  "وا 

معركة، لنما الشهيد الذي يموت في الحال، واألكل دليل علىى الحيىا ، لكىن الشىرب بعضىهم يقىول: لنىه لىيو بىدليل 
وخىىرج كمىىا اىىو كمىىا  اته دليىىل علىىى المىىوت، لىىو شىىرب لبنىىعلىىى الحيىىا ، بىىدليل حنىىه لىىو شىىرب شىىيئا  وخىىرج علىىى صىى 

فىىال شىىك حنىىه حصىىيب بإصىىابة قاتلىىة، وكونىىه يحىىرك بعىى  حيزائىىه كحركىىة الحيىىوان  -رضىىي هللا عنىىه-حصىىل لعمىىر 
 المذبو  اذه ليو فيها استقرار.

ر ؛ ألنىه من البرائب في اليراد فقد شىواد حبىين رحسىه عىن يسىده وي كىل، الىرحو بم ىرده ي كىل يمضىغ، ويخىرج مباشى
يسىىد، يعنىىي اىىذه مىىن البرائىىب، اىىل يويىىد  يىىره مثىىل اىىذا؟ يعنىىي ذكىىروا اىىذا عىىن اليىىراد، وتتبىىن وويىىد  لىىيو فيىىه

 صحيح، ااه؟
 طالب:.......



 شىىك حنىىه يتحىىرك وتطىىول حركتىىه بعىىد ذبحىىه، وقىىد يمشىىي وقىىد حبىىين رحسىىه مىىن يسىىده، نعىىم؟ النعىىم الضىىب، الضىىب 
 طالب:.......

 ين؟ح
 طالب:.......

تقىول يىا حبىا عبىد  مىاذاينتهي، ما او مثل اليراد عكو اليىراد، لكىن اليسىد يمشىي واىو مقطىوع الىرحو،  الرحو نعم
 هللا؟

 طالب:.......
 المهم حنه يديد يعني ال تحسب..... نبي نستدل به على شيء.

 طالب:.......
 الشباب يدركون اذا. نعم

 طالب:.......
 يلو مد  طويلة.ال، اي من حرار  الموت، لكن ما او مثل الضب ي

 طالب:.......
 ال، الضب ش نه عييب، نعم؟

 طالب:.......
 را  وخالك؟

 طالب:.......
 طيب ورا  وخالك؟

 طالب:.......
 يمشي؟

 طالب:.......
 ال لله لال هللا، ااه؟

 طالب:.......
لسىمك بمعاملىة او األصل حنه ييلو حتى يبرد مثل  يىره لن كىان يتعىذب بىذلك حتىى يبىرد، ولىذلك يتعىاملون مىن ا

سيئة يدا ، يخريونها من البحر واألصل حنها تموت، لكنها تبقى مىد  تضىطرب فيضىربونها بمثقىل حتىى تبىرد، اىذا 
 تعذيب لها، ما يصبرون حتى تسكن حركتها، نعم؟

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 لذا كانت تحو وتت لم فال ييوز، نعم؟

 طالب:.......



 ته حالل، لكن تعذيبه حرام.ال ما يضر األصل حنه ميت
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 يشق بطنه. 
 طالب:.......

 ي تي كالمه في الحمل.
، فمنهم: شهيد افخر  والدنيا، واو الذي قتل في المعركة الباع  علىى قتلىه لعىالء االعلماء يقسمون الشهداء حقسام
ر مىدبر، اىذا شىهيد فىي الىدنيا وافخىر ، تريىى لىه الشىهاد ، ، مقىبال   يى-يىل وعىال-كلمة هللا، مخلصا  فىي ذلىك هلل 

ويبلب علىى الظىن، ويعامىل معاملىة الشىهداء علىى مىا ذكرنىا، ومىنهم شىهيد دنيىا فقى  دون افخىر ، واىو الىذي قاتىل 
من حيل الحمية والشياعة، وليرا مكانه، حو قاتل للمبنم فق ، حو  ل، حو ما حشىبه ذلىك حن اىذا يعامىل فىي الىدنيا 

 ، وقد ارتكب ما ارتكب.-يل وعال-ملة الشهيد فال يبسل وال يصلى عليه، وحما في افخر  فيتواله هللا معا
ومىىىنهم: شىىىهيد لخىىىر  فقىىى ، واىىىو مىىىن يىىىاء تسىىىميته شىىىهيدا  فىىىي النصىىىول ولىىىيو بشىىىهيد فىىىي المعركىىىة، المطعىىىون 

ن سىىه، اىىؤالء شىىهداء، والمبطىىون والحريىىق والبريىىق، ومىىن قتىىل دون مالىىه، ومىىن قتىىل دون عرضىىه، ومىىن قتىىل دون 
ياءت النصول التي تدل على حنهم شهداء، لكنهم يعاملون معاملة  يرام، فهىم شىهداء فىي افخىر  فقى ، القسىمة 

 رباعيىىىىىىة؟ شىىىىىىهيد دنيىىىىىىا وافخىىىىىىر  الىىىىىىدنيا فقىىىىىى ، افخىىىىىىر  فقىىىىىى ، ال شىىىىىىهيد دنيىىىىىىا وال لخىىىىىىر ، اىىىىىىاه؟ حوكىىىىىىم؟ ثالثيىىىىىىة 
 طالب:.......

 علىىىىى حنىىىىه شىىىىهاد  وال قتيىىىىل معركىىىىة اىىىىذا لىىىىيو بشىىىىهيد، اىىىىاه؟طيىىىىب ريىىىىل مىىىىات علىىىىى فراشىىىىه بىىىىدون سىىىىبب ُنىىىىل 
 طالب:.......
مىن عىوام المسىلمين مىات علىى فراشىه، اىل يمكىن حن يقىال: تريىى لىه الشىهاد  اىذا، ولىيو  اعاديى ادعنا نريىد لنسىان

 لديه حي سبب من حسبابها؟ ااه؟ ما يقال، ااه؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
 رباعية نعم.
اد  الهديم الذي يىتحطم عليىه البيىت، ويخىر عليىه السىقف اىذا شىهيد كمىا يىاء فىي الىنل، لكىن مىن حصحاب الحو 

تحطمىىت عليىىه السىىيار ، وقىىد بىىذل يميىىن حسىىباب السىىالمة اىىل نقىىول: لن السىىيار  حكمهىىا حكىىم البيىىت تحطمىىت عليىىه 
 مثل ما لو انهدم عليه البيت؟ نعم؟

 طالب:.......
 ا فيه مطابقة؟ نعم؟م حوليه، يعني التنظير فيه مطابقة 

 طالب: مطابقة.



ن استعمل يمين حسباب السالمة حن يكون عليه يزء من السبب، يعني اذا كالمك؟  يعني ال بد واس
 طالب:.......

 مائة بالمائة يكون مخطئ عليه، نعم؟
 طالب:.......

البيىت فخىر علىيهم،  طيب اديم، حناو في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت، وماتوا يشربون الخمر فىي اىذا
  ير شهداء؟ حوشهداء 

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
ابىىن العربىىي فىىي عارضىىة األحىىوذي قىىال: لهىىم الشىىهاد  وعلىىيهم معصىىيتهم، لكنىىه مىىا ووفىىق علىىى اىىذا؛ ألن الشىىهاد  

من بينهمىىا يمىىن بىىين النقيضىىين، منزلىىة فىىوق رتبىىة المسىىلم العاديىىة، والشىىرب منزلىىة دون منزلىىة المسىىلم العاديىىة، فىىالي
 كيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف؟

 طالب: أال يستسن" بقصة...... والذي نفسي بي ه إن الشم"ة....
، والقتل في المعركة حفضل من القتىل بالهىدم، يعنىي مىا -نس ل هللا السالمة والعافية- لها، نعم او حشد من البال 

، فابن العربىي ال يوافىق -نس ل هللا العافية-ب ك رت الشهاد  في المعركة البلول، فكيف تك ر الشهاد  بالهدم الشر 
 على ما قاله، نعم؟

 طالب:.......
ال او شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعىل حو م عىول؟ الشىهيد اىل اىو فعيىل بمعنىى فاعىل بمعنىى شىااد علىى  يىره، 

 حو فعيل بمعنى م عول حنه مشهود له؟ نعم؟
 طالب:.......

َ"َ اا{ َن الشُّ مشىهود  حو( سور  البقر [ اذا شااد، لكن ال الشهيد المقتول بالمعركة شىااد 282]) }مكمَّن َتْرَضْوَن مك
 له؟

 طالب:.......
والشهاد  ت تي حتى من ُيرحه يشهد له، ثوبىه يشىهد لىه ب نىه قتىل فىي سىبيل هللا، لكىن اىل اىو يشىهد علىى  يىره حو 

الذي يظهىر حنىه مشىهود لىه، فعيىل بمعنىى مثل القتيل ي تي يس ل يقول: سل اذا بم قتلني؟ فيطلب شااد يشهد له، 
 م عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول.

 طالب:.......
 ؟كيف

 طالب:.......



شك حن اذا تعبد، قد ندرك وقد ال ندرك، قد ندرك بع  األسباب وقد ال ندرك، لكنها حمور فواين مبا تىة، قىد  ال
دريج، فيسىىتعد بالتىىاانسىىان   كىىون وفىىاتمثىىل المىىر  الىىذي يطىىول بحيىى   لىىيوتحىىول دون المىىرء وبىىين االسىىتعداد، 

مىوت ال يى  ، ويكثىر  ياى تىيي يىالو ثىم قبضىت روحىه بالسىكتة الللمالقا ، لكن موت ال ي   ال يلحق بهذه؟ يعنى
 في لخر الزمان، وشوااده كثير  في اذه األيام، ما ياء عليه نل.

 طالب:.......
وت النىىوازل: لذا نزلىىت ، لكىىن مىىا يىىاء فيىىه نىىل، المطعىىون الميىىت بالطىىاعون، المبطىىون، ولىىذا يقولىىون فىىي قنىىنعىىم

 بالمسلمين نازلة  ير الطاعون؛ ألن المطعون شهيد، فال يطلب رفن مثل اذه الشهاد .
 حشياء متعلقة بالمس لة. اناك

من مات من مر  في بطنه يسمونه المبطون، ولذا يقولون: مىن حصىيب بالسىرطان فىي ححشىائه وفىي يوفىه وفىي 
 ه ال، ليو بمبطون، نعم؟بطنه اذا مبطون، لكن لو كان في بع  حطراف

 طالب:.......
 .-نس ل هللا العافية- حنها في البطن داخلة في األحشاء المقصود

 وهللا حعلم. 
  وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى لله وحصحابه حيمعين.


